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(Ńinut în biserica Sfânta Sofia - 879)

Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

1 Const. 
(879)

UNITATEA CANONICĂ 
DINTRE BISERICA DE 
RĂSĂRIT ŞI CEA DE 
APUS

Sfântul şi ecumenicul sinod a hotărât ca acei clerici, ori mireni, 
ori episcopi din Italia, care petrec în Asia, sau Europa, sau Lidia şi 
au fost puşi sub legătură, sau caterisire, sau anatematizare de 
către preasfinţitul papă loan, unii ca aceştia să fie puşi şi de către 
Fotie, Preasfinţitul Patriarh al Constantinopolului, sub hotărâre 
de pedeapsă, adică să fie ori caterisiţi, ori anatematizaţi, ori 
afurisiţi. Dar şi acei clerici, sau laici, sau cei din tagma 
arhierească sau ierahiceasca din orice parohie, pe care Fotie, 
Preasfinţitul nostru Patriarh, îi va pune sub afurisire sau 
caterisire, sau anatematizare, să-i aibă pe ei şi preasfinţitul papă 
loan şi Sfânta lui Dumnezeu Biserică a romanilor supusă lui sub 
aceeaşi sentinţă a pedepsei şi să nu se schimbe ceva nici din 
prerogativele cuvenite preasfinţitului scaun al bisericii 
romanilor, nici din totalitatea prerogativelor întâiuluişezător al 
ei, nici acum, nici în viitor.

12, 13, 32 ap.; 6 sin. I 
ec; 3 sin. II ec; 28 sin. 
IV ec; 36 Trul; 6 
Antioh.; 14 Sard.;II, 
29 Cartag.

2 Const. 
(879)

NEPOTRIVIRE ÎNTRE 
ARHIERIE ŞI STAREA 
MONAHALĂ

Cu toate că până acum unii dintre arhiereii care s-au pogorât în 
schima monahală erau siliţi să rămână la înălţimea arhieriei, şi 
făcând aceasta au fost trecuţi cu vederea, acest sfânt şi 
ecumenic sinod, îndreptând şi această scăpare din vedere şi 
întorcând această faptă ilegală la legiuirile bisericeşti, a hotărât 
ca, dacă vreun episcop sau oricare altul din demnitatea 
arhierească ar voi să se pogoare la viaţa monahicească şi să 
îndeplinească locul pocăinţei, acesta să nu mai aibă pretenţie la 
demnitatea arhierească. Căci aşezăminlele au cuvânt de 
ascultare necondiţionată şi ucenicie. Iar nu de a învăţa şi de a fi 
întâişezător; idei nu cer a păstori pe alţii, ci înşişi a fi păstoriţi. 
Drept aceea, precum s-a zis mai înainte, dispunem ca nici unul 
dintre cei ce sunt trecuţi în catalogul arhieresc şi dintre păstori 
să nu se pogoare pe sine la locul celor ce sunt păstoriţi şi se 
pocăiesc. Iar de va îndrăzni vreunul să facă aceasta după 
emiterea şi publicarea hotărârii date acum, acela, lipsindu-se pe 
sine de trepta arhierească, să nu se mai întoarcă la demnitatea 
de dinainte, de care s-a lepădat prin faptele sale.

4 sin. IV ec.; 43 Trul; 
5 sin. I-II

3 Const. 
(879)

SILA (VIOLENŢA 
ÎMPOTRIVA 
IERARHILOR)

Dacă vreunul dintre mireni, călcând şi defăimând poruncile 
dumnezeieşti şi împărăteşti şi batjocorind încă şi înfricoşatele 
aşezăminte şi legi ale Bisericii, ar îndrăzni să bată pe vreun 
episcop ori să-l întemniţeze, sau fără motiv, sau şi plăsmuind el 
motivul, unul ca acesta să fie anatema.

55 ap.; 81 sin. IV ec; 
34 Trul.


